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 T: Przebieg instalacji systemu Linux. 

 

Do zainstalowania systemu operacyjnego Linux niezbędny jest w PC dysk twardy. Aby możliwe było 

prawidłowe zainstalowanie systemu, Linux musi obsługiwać kontroler dysku twardego. W dalszej części należy 

dysk podzielić na partycje – minimum dwie, Linux nativ – partycja podstawowa, na której zostanie założony 

główny system plików systemu (ext2, ext3 lub reiserfs) oraz Linux swap – partycja wymiany, może to być 

partycja logiczna, która wykorzystywana będzie jako dodatkowa pamięć wirtualna systemu. 

 

Instalację systemu operacyjnego Linux możemy wzbudzić następującymi metodami:  

 z płyty instalacyjnej z napędu CD/DVD, 

 z instalatora zapisanego na napędzie USB, 

 z dyskietki z napędu FDD, 

 z sieci poprzez oprogramowanie BOOTROM karty sieciowej. 
 

Źródłem plików instalacyjnych mogą być następujące repozytoria:  

 płyty CD/DVD, 

 napędy HDD, 

 napędy USB, 

 serwery HTTP, 

 serwery FTP, 

 serwery NFS, 

 serwery SMB. 

 
 

Ekran startowy instalatora systemu Linux Open SuSE umożliwia wybranie jednej z kilku opcji: 

 uruchomienie systemu z dysku twardego (pominięcie instalacji), 

 uruchomienie instalacji w kilku trybach (normalnym, z wyłączonym ACPI, bezpiecznym),  

 odzyskanie systemu z dysku twardego (system naprawczy), 

 test nośnika (sprawdzenie danych na płycie CD), 

 test pamięci RAM. 
 

Dodatkowo użytkownik może skonfigurować następujące opcje:  

 zapoznać się z podstawową pomocą, 

 wybrać język instalatora, 

 ustawić rozdzielczość ekranu, 

 wybrać źródło z którego zostanie przeprowadzona instalacja (HDD, CD/DVD, SMB, NFS, FTP, http), 
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 załadować dodatkowe sterowniki, 

 ustawi parametry sieciowe komputera. 
 

Okno powitalne instalatora z widoczną z lewej strony listą zadań do wykonania:  

 
 

Wyróżniamy następujące rodzaje instalacji: 

 pełna - instalacja wszystkich pakietów oprogramowania, 

 typowa - instalacja niezbędnych do funkcjonowania komputera i najbardziej popularnych pakietów,  

 nienadzorowana - konfiguracja i oprogramowanie zapisane w pliku odpowiedzi (wg wcześniej dokonanej 

instalacji), 

 typu serwer - dostępna w niektórych dystrybucjach, instalacja niezbędnego oprogramowania dla serwera, 

 typu stacja robocza - dostępna w niektórych dystrybucjach, instalacja typowego oprogramowania dla stacji 
roboczej. 

 

Zadanie1: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat partycji  w systemach Linux. 

 

Zadanie2: 

Poszukaj w zasobach sieci Internet odpowiedzi na poniższe pytania:  

Jakie partycje są niezbędne dla systemu Linux? 

Jakie systemy plików są niezbędne dla partycji systemu Linux? 

 

Oznaczenia dysków i partycji w systemach Linux: 

/dev/hda – dysk podłączony do pierwszego kontrolera IDE, 

/dev/hdb – dysk podłączony do drugiego kontrolera IDE, 

/dev/sda – pierwszy dysk podłączony do kontrolera SATA, 

/dev/sdb – drugi dysk podłączony do kontrolera SATA, 

/dev/sda1 – partycja rozszerzona  lub pierwsza partycja podstawowa, 

/dev/sda2 – partycja rozszerzona lub druga partycja podstawowa, 

/dev/sda5 – pierwszy dysk logiczny, 

/dev/sda6 – drugi dysk logiczny, 

/dev/cdrom – oznaczenie napędu CD, 

/dev/dvd – oznaczenie napędu DVD, 
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/dev/sr0 – oznaczenie pierwszego napędu CD/DVD. 

 

Program do zarządzania dyskami qparted. 

 
 

Program do zarządzania dyskami PartitionMagic. 

 
 

Program do zarządzania dyskami dostępny w kreatorze instalatora systemu Linux Open SuSE.  
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Zadanie3: 

Odszukaj w serwisie internetowym http://dobreprogramy.pl informacje na temat programu GParted. 

Sporządź stosowną notatkę w zeszycie na temat programu GParted. 

 
 

GParted jest wygodnym narzędziem za pomocą, którego w prosty sposób zarządzamy partycjami. Do 

najważniejszych funkcji można zaliczyć: 

 zakładanie nowych i usuwanie istniejących partycji, 

 zmiana rozmiaru istniejących partycji, 

 przenoszenie partycji. 

 

Program obsługuje niemal wszystkie liczące się systemy plików. Przeprowadzanie zmian odbywa s ię bez utraty 

danych zapisanych na dysku, co stawia Gparted w jednej linii z produktami komercyjnymi np. Partition Magic. 

Aplikacja dostępna jest również w formie obrazu ISO płyty LiveCD, z której możemy uruchomić komputer. 

Całość zajmuje kilkadziesiąt megabajtów. 

Program dostępny jest na stronie http://www.instalki.pl/programy/download/narzedzia_dyskowe/GParted.php 

 

Wstępny wybór pakietów podczas instalacji systemu Linux Open SUSE polega na określeniu głównego 

menedżera okien, do którego automatycznie zostanie wybrane oprogramowanie.  

http://dobreprogramy.pl/
http://www.instalki.pl/programy/download/narzedzia_dyskowe/GParted.php
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W dalszej części instalacji możemy sprecyzować bardzo szczegółowo to, co pragniemy dodać do systemu. 

Jeżeli zdecydujemy się na modyfikację pakietów po instalacji umożliwia nam to narzędzie Zarządzanie 

oprogramowaniem dostępne w centrum sterowania YaST. 

 
Wyboru oprogramowania podczas instalacji dokonujemy wg następujących kryteriów:  

 grupy pakietów, 

 grupy oprogramowania, 

 źródła oprogramowania, 
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 nazwy pakietów (indywidualne szukanie nazw pakietów). 

 

Zadanie1: 

Odszukaj w wolnej encyklopedii Wikipedii informacje na temat formatowania. 

 

Format to, w ogólnym znaczeniu, reguły określające strukturę fizyczną, sposób rozmieszczenia, zapisu 

informacji danego typu.  

 

Formatowanie dysku jest procesem przygotowania dysku twardego, partycji lub innego nośnika danych do 

zapisu danych. 

Formatowanie partycji jest utworzeniem systemu plików lub wykasowaniem znaczników plików 

(formatowanie szybkie). Formatowanie nie usuwa danych. Usuwa jedynie znaczniki danych, nie usuwając 

samych danych. Istnieje wiele narzędzi służących do przeprowadzania tej operacji. Uszkodzony system 

operacyjny może zostać przywrócony do działania poprzez sformatowanie partycji na której się znajduje, i jego 

ponowne zainstalowanie oraz skonfigurowanie. Jest to dość drastyczna, ale często praktykowana metoda 

radzenia sobie z uszkodzeniami systemu oraz wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem. Zaleca się 

utworzenie kopii zapasowej ważnych dokumentów. 

 

Formatowanie partycji podczas instalacji systemu Linux Open SUSE dokonujemy z poziomu programu do 

partycjonowania. W oknie konfiguracyjnym w obszarze Format zaznaczamy opcję Formatuj i wybieramy 

odpowiedni dla danej partycji system plików. Linux daje nam możliwość wyboru następujących systemów 

plików: ext2, ext3, reiser, fat, jfs, xfs oraz swap. Wyświetlając szczegóły danej partycji możemy ustawiać 

konkretniejsze parametry dla danego systemu plików. 

 

 

Po instalacji systemu operacyjnego powyższe czynności umożliwi nam oprogramowanie dostępne w centrum 

sterowania YaST => System => Partycjonowanie. 

 

 

 

Formatowanie partycji w systemie Linux umożliwiają następujące polecenia: mkmfs, mkfs.ext2, 

mkfs.ext3, mkfs.fat, mkfs.ntfs i inne polecenia z prefiksem mkfs. Przykładowa składnia 

polecenia tworzącego system plików NTFS: 
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mkfs.ntfs –Q –c 4094 /dev/sda1 

 

Zadanie2: 

Odszukaj informacje w wolnej encyklopedii Wikipedii na temat programu rozruchowego (bootloadera).  

 

Program rozruchowy (ang. boot loader) to działający na zasadzie bootstrap-u program uruchamiany jako 

pierwszy po wykonaniu BIOS-u, służący do załadowania systemu operacyjnego do pamięci operacyjnej 

komputera. 

W komputerach PC nagłówek (segment startowy) programu rozruchowego może być umieszczony w 

pierwszym, 446-bajtowym fragmencie sektora MBR dysku twardego. W systemach DOS/Win32 jest tam 

zapisany program, który ładuje kolejny program rozruchowy z partycji oznaczonej jako aktywna. W systemach 

unikowych pliki dodatkowe programu rozruchowego znajdują się zazwyczaj w katalogu lub partycji 

montowanej w katalogu /boot. 

 

Konfiguracja programu rozruchowego odbywa się podczas instalacji systemu operacyjnego. Użytkownik może 

wybrać program jaki chce zainstalować w roli menedżera startu (LILO albo GRUB), miejsce jego instalacji 

(sektory startowe dysku lub określonych partycji), hasło zabezpieczające, graficzne tło menu rozruchowego, 

czas oczekiwania na decyzję użytkownika,  opcje menu startowego i inne. 

 

 

Po instalacji systemu operacyjnego Linux Open SUSE administrator ma dostępne narzędzie do konfigurowania 

bootloadera w centrum sterowania YaST => System => Program rozruchowy. 

 

Zadanie3: 

Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat menedżerów startu GRUB i LILO.  

 

Zadanie4: 

Zapoznaj się z zawartością następującej witryny internetowej  
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http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/  

http://traxter-online.net/multi-bootowalna-plyta-ratunkowa/  

 

Zrzuty ekranowe prezentujące przebieg instalacji systemu Linux Ubuntu 10.10 w maszynie wirtualnej 

VirtualBox. Maszynę należy uruchomić z obrazu Live DVD. Do instalacji należy przygotować wirtualny dysk 

o pojemności minimum 10 GB. 

  
 

  
 

  

http://www.pendrivelinux.com/yumi-multiboot-usb-creator/
http://traxter-online.net/multi-bootowalna-plyta-ratunkowa/
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Zrzuty ekranowe prezentujące przebieg instalacji systemu Linux OpenSUSE 11.2 w maszynie wirtualnej 

VirtualBox. Maszynę należy uruchomić z obrazu płyty instalacyjnej systemu. Do instalacji należy przygotować 

wirtualny dysk o pojemności minimum 10 GB. 
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